
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ України 

 

Освітній ступінь «Магістр» 

Напрям підготовки 201 – «Агрономія» 

Спеціальність– «Агрономія»                    Семестр – 2 

Навчальна дисципліна  «Інноваційні  технології в рослинництві» 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Питання 1. Вкажіть культуру, зазначену на рисунку, стосовно розвитку 

язичка та вушок: 

 

 
 

(у бланку відповідей подати 

правильну відповідь одним словом) 

 

Питання 2. Вкажіть фазу розвитку культури та мікростадію за шкалою 

ВВСН, подану на рис.1 

 

 

 
Рис.1 

(у бланку відповідей назвати фазу (А) 

та мікростадію (Б)  

 

Питання 3. Період від утворення зиготи до відмирання рослини 

називається… 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

 



Питання 4. Інтенсивна технологія (від латинської intensijo) означає…….. 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

 

Питання 5. Розкрийте інноваційні елементи в технології вирощування 

пшениці озимої: 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 6. Вкажіть, що є теоретичною основою сортової технології с.-г. 

культур 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 7. Трудові ресурси це - …….. 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 8. Назвіть основні показники, характерні для аграрних підприємств 

задовільного рівня ресурсного забезпечення 

 

 (у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 9. Виберіть з переліку типи угідь, що належать до 

сільськогосподарських:  

 

1 Багаторічні насадження 

2 Лісові насадження 

3 Орні землі 

4 Природні сіножаті і пасовища 

 

Питання 10. Перерахуйте основні ресурси сільськогосподарського 

виробництва: 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 11. Поясніть сутність органічних технологій в рослинництві 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 12. Вкажіть вченого, рік започаткування та кількість основних 

етапів органогенезу сільськогосподарських культур: 

 

(у бланку відповідей зазначте автора,рік започаткування та кількість 

основних етапів) 



Питання 13. Вкажіть фазу розвитку культури і макро- та мікростадію за 

шкалою ВВСН, поданої на рисунку: 

 

 

 
 

(у бланку відповідей подати 

правильну одним словом та 

цифрою) 

 

Питання 14. Виберіть з переліку елементи продуктивності, які формують 

рослини на першому етапі органогенезу (за Ф.М. Куперман): 

 

1 
Розвиток генеративних органів відбувається у 

закритій брунці 

2 Послідовне формування органів квітки 

3 
Розкриття третього листка, диференціація осі 

суцвіть 

4 
Формування конуса наростання і перших 

зародкових листків 

5 Конус наростання диференційований 

6 Конус наростання не диференційований 

7 
В основі конусу наростання закладаються 

справжні листки та міжвузля 

8 Формування пилку 

9 Інтенсивний ріст верхніх міжвузлів стебла 

10 Запліднення та формування насіння 

 

Питання 15. Що покладено в основу методологічного підходу до 

класифікації агропідприємства за рівнем їх ресурсного забезпечення 

 

 (у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 16. Назвіть основні показники, характерні для аграрних 

підприємств високого рівня ресурсного забезпечення 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 



Питання 17. Вкажіть відсоток застосування органічних технологій в 

рослинництві країн світу та  України. 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

Питання 18. Вкажіть відсоток валового внутрішнього продукту розвинених 

країн світу за рахунок технологічних інновацій. 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 19. Вперше поняття «інновація» було запропоноване вченим …. 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 20. Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» 

інновації – це …. 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 21. До інновацій у сфері сільського господарства належать: 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 22. Інноваційні технології були започатковані у ….. 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 23. Перерахуйте різновиди технологій: 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 24. Що ми розуміємо під сортовою технологією? 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 25. Розкрийте поняття «Органічні технології», їх сутність. 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 26. Розкрийте потенціал урожайності кукурудзи на основі світового 

і вітчизняного досвіду. 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

 



Питання 27. Охарактеризуйте земельний ресурс України. 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 28. Назвіть складові інформаційних ресурсів аграрного 

виробництва: 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 29. Опишіть своє розуміння правових ресурсів в аграрному 

виробництві. 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

Питання 30. Розкрийте інноваційні елементи в технології вирощування 

кукурудзи: 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

 

Екзаменатори__________________________ Єрмакова Л.М. 

                        __________________________ Гончар Л.М. 

 


